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िूर् वर्ाांर्ूवी िाझ्या वडिलाांचे कुटुांबआयलांििधील मलिेररक जवळच्या एका गरीब िेड्यात राहत असे. 
गावातले सववजि एका कार्ि गगरिीत काि करत असत, र्ि लवकरच ती बांद होिार होती. गावातील बहुतेक
लोकआर्ल्या भववष्याच्या काळजीत होते. र्ि नलेन केरी हे गाव हेच तयाांचे घर होते आखि तयाांना तयािेरीज
इतर काहीच िाहहत नव्हत.े 

फिओना नावाच्या िाझ्या वडिलाांच्या र्िजीने तयाांना एकदा साांगगतले होते की ती आखि ततची लहान
बहीि ऍमलस दररोज तयाांचे विील गगरिीतून घरी येण्याच्या वेळी घराच्या िाटकाजवळ तयाांच्या
स्वागतासाठी उभ्या राहत असत. 



फिओनाची आई ऍनी, ती करत असलेल्या चवदार सूर्साठी आखि तनरतनराळ्या सुरेि र्ावासाठी प्रमसद्ध होती. 
ह्यूज याांच्या घरातील रोजचे जेवि म्हिजे देिील िेजवानीच असे. र्ि फिओना आखि ऍमलस याांच्यासाठी जेविातील
सवावत िहत्त्वाची गोष्ट म्हिजे तयाांचे विील मिक याांनी साांगगतलेल्या रसभरीत गोष्टी ऐकि!े 

“बाबा, तुम्ही आईला तुिच्याशी लनन करायला कसे तयार केलेत ती गोष्ट साांगा ना,” फिओना हळूच म्हिाली. 
“हो, बाबा, साांगा ना!” ऍमलसने आग्रह केला. 
गोष्ट साांगायला सुरुवात करताना तयाांच्या वडिलाांचे िोळे चिकू लागले. “आता तुम्ही यावर ववश्वास ठेवा, नाहीतर

ठेवू नका,” तयाांनी सुरुवात केली. दोन्ही िुली आखि तयाांची आई लक्ष देऊन ऐकू लागल्या. 
“र्ूवी जेव्हा तुिची आईआखि िी मलिेररकच्या कार्िाच्या गगरिीत काि करायचो, तेव्हा दरु्ारी जेवायला जाताना

िला वाटेत लेस तयार करिारा ववभाग लागायचा.” बाबा थाांबले. फिओना ऍमलसकिे र्ाहून हसली. ही गोष्ट तयाांनाही
तोंिर्ाठ होती! 

“तेव्हा ततथे िला जगातली एक सवावत सुांदर िुलगी हदसली.” 

“काहीतरीच काय… मिक, तेव्हा तर तुझी ब्लारनीच्या िुलीशी िैत्री होती.” तयाांची आई लाजत म्हिाली. 



“िग ततथे काि करिाऱ्या सगळ्या िुलीांना िी ती िुलगी कुठे राहते ते ववचारले म्हिजे िला
ततच्याकिे जाऊन ततच्याशी बोलता येईल. र्ि तयाांच्यार्ैकी कोिीच िला काही साांगेना. एक हदवस िी
गगरिीतून बाहेर र्िलो, तेव्हा िला रस्तयाच्या सुरुवातीला एक लहानशी लेस एका झिुर्ाला बाांधलेली
हदसली. सिोर र्ाहहले तर िला अशीच लेस काही झािाांना, झिुर्ाांना, कुां र्िाना आखि हदव्याच्या
िाांबाांनाही बाांधलेली हदसली. िला ततची ही लेस सहजओळिता येत होती. िग िी लेस हदसेल तयाप्रिािे
तयािागोिाग तनघालो आखि एका छोट्याशा सुांदर घराशी येऊन र्ोचलो. याहून र्ुढे आता कुठेच लेस
हदसत नव्हती… म्हिून िला कळले की हेच तुिच्या आईचे घर असिार.”

फिओना आखि ऍमलस िुश होऊन हसू लागल्या. 

“र्ांधरा हदवसातच िी तुिच्याआईशी िैत्री वाढवायला सुरुवात केलीआखि लवकरच ती िाझ्याशी लनन
करायला तयार झाली. इथेच सेंट हटिथी चचव िध्ये आिचे लनन झाले आखि नव्या नवरीला िी याच घरात घेऊन
आलो. याच उांबऱ्यावरून उचलून ततला घरात घेऊनआलो,” बाबा ऐटीत हात र्सरून म्हिाले. 

“तुिचा दोघीांचा जन्िही इथे, याच घरात झाला.” आई म्हिाली. 
“कल्र्ना करा की लेसच्या िागावरून तुम्हाला आई मिळाली.” फिओना स्वप्नात असल्याप्रिािे म्हिाली. 



िग फिओना रोजच्याप्रिािेचआर्ले हदवसभराचे कलाकुसरीचे काि वडिलाांना
दािवण्यासाठी घेऊनआली. ततची आई ततला लेसच्या कािातील बारकावे मशकवत होती. लेस
लावलेली एक उशी वडिलाांना दािवत फिओना अमभिानाने म्हिाली, “आजआईने िला िास
ततला एकटीलाच येिारा एक नवा टाका मशकवला.” 

“फिओना, तुला िाहहतआहे ना, तुझी आईआिच्या मलिाररक गावातली सवावत उत्ति लेस
ववििारी कलाकार होती.” आईकिे हसत बघून बाबा िुद्दाि म्हिाले. 

“हो, र्ि मिक, िाझ्या साांधेदिुी िुळे ते सववच थाांबले,” आईशाांतर्िे म्हिाली. ततने
हसण्याच्या प्रयतन केला, र्ि ततची सुजलेली दिुरी बोटे र्ाहून सवाांनाच िूर् वाईट वाटत असे. 

“र्ि फिओना िाझ्यार्ेक्षाही अगधक उत्ति लेस वविेल. ती जरा िोठी झाली की िी ततला
मलिररक िधील लेस बनवण्याच्या हठकािी नेिार आहेआखि ती तयाांची सवोत्ति कारागीर असेल!” 

आर्ल्या िुलीच्या लेसकिे बारकाईने र्ाहताना ऍनी अमभिानाने म्हिाली. 



आयलवन्ििधील र्ररग्स्थती आता कठीिझाली होती आखि नलेन केरीिध्ये तर ती अगधकच वाईट
होती. ऐकले होते तयाप्रिािे कार्िाची गगरिी बांद झाली होती. बरेच लोक बेरोजगार झाले आखि अनेक
कुटुांबाांना गाव सोिून कािधांदा शोधण्यासाठी दसुरीकिे जािे भाग र्िले. 

“मिक, आर्ि कुठे जाऊया?” एक हदवस ऍनीने ववचारले. ती िार अस्वस्थ होती. 
एक हदवस शेजारच्या ओ’फ्लॉररटी िावशी कुां र्िार्लीकिून ऍनीला म्हिाल्या, 
“जॅकने आखि िी एका करारावर सही केली आहे. अिेररकेला जाण्याच्या िचावसाठी आम्हाला िक्त

तेवढेच करावे लागले!” आर्ले धुिे वाळत घालता घालता ततने साांगगतले. 

“र्ि हा कसला करार आहे?” ऍनीने ववचारले. 

“एका श्रीिांत कुटुांबात काि करण्याचा. आम्ही तयाांच्याकिे घरकाि करिारआहोत.”

“म्हिजे तुम्ही तयाांचे घरगिी होिार?” 

“अथावतच, आखि जॅक बागकाि वगैरे करेल. हे श्रीिांत लोकआिचा बोटीने अिेररकेला जाण्याचा िचव
करतील. प्रवासाचे र्ैसे वसूल होईर्यांत तयाांच्याकिे काि करण्यासाठी आम्ही बाांधील असू.”  ओ’फ्लॉररटी
िावशीांनी िाहहती र्ुरवली. 



तयाहदवशी सांध्याकाळी ऍनीने मिकला हे सवव साांगगतले. रात्री उमशरार्यांत ते दोघे
याववर्यी चचाव करत होते. एकाआठवड्यात अशाच एका कां र्नीत जाऊन अिेररकेतील
मशकागोत राहिाऱ्या एका श्रीिांत कुटुांबासाठी काि करण्याच्या करारावर तयाांनी सह्या केल्या. 

“मशकागो, अिेररका!” फिओना आश्चयावने म्हिाली. एकीकिे ततला िूर् उल्हमसत वाटत
होते कारि ततने अिेररकेबद्दल िूर् काही ऐकले होते. र्िआर्ले गाव सोिून जायचे म्हिून
ततला वाईटही वाटत होते. 

र्ुढचे काहीआठविे सवाांसाठीच कठीि होते. काय बरोबर न्यायचे आखि काय नाही हे
ठरविे िारच कठीि होते. 

तनघण्यार्ूवीच्या शेवटच्या रात्री फिओना आखि ऍमलसने तयाांच्या छोट्या
र्ऱ्याांच्यासाठी एका भाांड्यात दधू घालून बाहेर ठेवले. तया नेहिीच असे दधू ठेवत असत. 

“फिओना, अिेररकेत काि करिाऱ्या लोकाांकिहेी नोकर असतात म्हिे. रस्तयावर
सोन्याच्या ववटा असतीलआखिआर्ि एका छानशा घरात राहू. आर्ल्या या छोट्या
र्ऱ्याांनाही आर्िआर्ल्याबरोबर अिेररकेला नेऊ शकलो तर… आर्ल्याला तयाांना घेऊन
जाता येईल का गां?” ऍमलसने आर्ल्या बहहिीला ववचारले. 

“नाही, ऍमलस. आर्ल्या र्ऱ्याांना इथे नलेन केरी जवळच्या जांगलाच्याआजूबाजूलाच
रहायला आवित असिार. इथेच तया आनांदात राहतात.” फिओनाने हळूच साांगगतले. 



दसुऱ्या हदवशी सकाळी फिओनाच्या आई-बाबाांनी तयाांच्या सवव जुन्या मित्राांचा तनरोर् घेतला. सवाांच्याच
िोळ्यात अश्रू होते. म्हाताऱ्या फिट्झरेाल्िनी सवव सािान घोिागािीत चढवल्यावर सगळे गािीत बसले. 

घर सोिून तनघाल्यावर घरआखि गाव हदसेनासे होईर्यांत सववजि तयाकिचे र्ाहत होत.े िोंगरावरूनिाली
उतरल्यावर तयाांचे लािके गाव झािाांिागे हदसेनासे झाले. फिओना आखि ऍमलस फकतीतरी वेळ रित होतया. आईला
देिील रिू आवरत नव्हत.े बाबा हरवल्यासारिे लाांब कुठेतरी र्ाहत बसले होते. 

ती रात्रआखि बराचसा दसुरा हदवस देिील प्रवासातच गेला. बेलिास्टला र्ोचल्यावर ते अिेररकेला जािाऱ्या
बोटीत चढण्यासाठी थेट गोदीवरच गेले. 



बोट तनघाल्यावर ते तयाांच्या आवितया आयलांिच्या फकनाऱ्याकिे तो हदसेनासा होईर्यांत र्ाहत राहहले. 

ऍटलाांहटक िहासागरओलाांिायला बराच वेळ लागला आखि ते सवाांसाठीच कठीि होते. बोटीवरच्या बहुतेक
सवाांना बोट लागली होती आखि ते तयािुळे चाांगलेच थकले होते. वेळ घालवण्यासाठी फिओना िात्र लेस ववित
बसली होती. फकती तरी वार लेस ततने वविली होती. 

अिेर ते न्यूयॉकव बांदराजवळ र्ोचले. जमिनीवर र्ाय ठेवण्याची ते अगदी वाटच र्ाहत होते. 
र्ि बांदरात उतरल्यावर तयाांना जेितेि सवव कागदर्त्राांचे काि र्ूिव करण्याइतकाच वेळ मिळाला कारि

िग मशकोगाला जािारी आगगािी र्किण्यासाठी तयाांना आगगािीच्या स्टेशनकिे घाईने जावे लागले. 

आगगािीत झोर्ण्याची काही सोय नव्हती. बसण्याच्या बाकावरच तयाांना आलटून र्ालटून ववश्राांती
घेण्याचा प्रयतन करावा लागत होता. 

“बोटीत तनदान झोर्ण्यासाठी चाांगली सोय तरी होती,” थकून भागून ऍनी म्हिाली. 

हदवसािागून हदवस जात होते. फिओना लेस वविण्यात िनन होती. हा प्रवास धकाधकीचा, 
उकाड्याचाआखि धुळीतून जािारा होता. ते अनेक शहराांतूनआखि गावातून जात होते. बऱ्याच
वेळा वाटेत गािी थाांबली की ते चीजआखि ब्रेि ववकत घेत होते. 

अिेर एक हदवस वाहकाने जाहीर केले कीआता मशकागो जवळआले होते. 
“आता र्ोचलो! अिेर र्ोचलो!” ऍमलसआनांदाने म्हिाली. 
अनेक िैल र्सरलेले गुराांचे गोठे र्ार करतआगगािी अिेर थाांबली. दरूवर तयाांना एका

िोठ्या शहरातील उांच इिारती हदसत होतया. 
“िला वाटतां की ही गुरे बहुधा कत्तलिान्यात नेली जात असावीत. अिेररकन लोक चाांगले-

चुांगले िातात. िला वाटतां की प्रतयेक जेविात ते गोिाांस िात असावेत!” बाबा म्हिाले. 

“आई, बघ, मशकागो शेजारीच सिुद्र हदसतोय! आर्ली बोट थेट इथेच काआली नाही कोि
जािे!” फिओना म्हिाली. 

“िांिळी, तुम्हाला हदसते आहे ते मिमशगन सरोवर आहे. ते िरेच सिुद्रासारिे िोठे हदसते, 
नाही का?” वाहकाने िाहहती र्ुरवली. 



मशकागोच्या थाांब्यावर प्रवाशाांना घरी नेण्यासाठी अनेक गाड्या घेऊन गािीवान थाांबलेले होते. 
तयाांच्या िालकाने तयाांची ग्जथे राहण्याची सोय केली होती तया जागेचा र्त्ता फिओनाच्या बाबाांकिे होता. 

गावातून जात असताना फिओनाचा आर्ल्या िोळ्याांवर ववश्वास बसत नव्हता. प्रतयेक इिारत
र्हहल्यार्ेक्षा अगधक िोठी होती- आखि अशा इिारतीांच्या अनेक राांगा होतया. िरेदी केलेल्या वस्तू
घेऊन छान कर्िे घातलेले लोक ऐटीत रस्तयातून फिरत होते. 

“ते फ्रॉक बघ फकती छान हदसताहेत.” ऍनी ने उसासा सोिला. 
“नक्कीचआयलांि िधील उत्ति लेस वार्रून केलेले असिार!” बाबाांनी र्ुस्ती जोिली. 
“आर्ि इथे राहिार आहोत का?” ऍमलस उतसाहहत होत म्हिाली. 
“आर्ली जागा डिकोनन रस्तयावरआहे. ते जवळआलेआहे का?” बाबाांनी गािीवानाला ववचारले. 

गािीवान हसलाआखि म्हिाला, “नाही साहेब, अजूनआर्ल्याला बरेच दरू जायचे आहे.” 



ते जसजसे र्ुढे जात होते तसतसे ते मशकागोच्या िोठ्या इिारतीांच्या आमलशान
भागातून बाहेर र्ित होते हे स्र्ष्ट हदसत होते. आता हातगािीवरून सािान ववकिाऱ्याांची
रस्तयात गदी होती. इथल्या इिारती आखि घरे जुनाटआखि िोिकळीलाआलेली होती. 

“हे र्हा, आर्िआलो १२० डिकोनन रस्ता, या र्त्त्यावर,” गािीवान म्हिाला. िग
तयाने सािान िाली उतरवण्यासआखि िोिक्या ग्जन्यावरून ते वर नेण्यास िदत केली. 

“अगां बाई, ऍनीआलीस का!” या होतया ओ’फ्लॉररटी, तयाांच्या नलेन केरीच्या शेजारीि! 

“आम्ही र्ि तयाच कुटुांबासाठी काि करतो.  तुम्ही येिार आहात असां तयाांनी आम्हाला
साांगगतलां. िी तुिचां घरआवरून ठेवलां आहेआखि झोर्ायची व्यवस्थाही केली आहे.” तया
म्हिाल्या. 

फिओना हळूचआईच्या कानात कुजबुजली, “आई, िला वाटतां की काही तरी गिबि
झाली आहे. तू आखि बाबा जर श्रीिांत लोकाांसाठी काि करिार असाल, तर तयाांनी
आर्ल्याला या अशा जागी का रहायला ठेवलां असेल?” 



ऍनीआखि िुली घराची सािसिाई करू लागल्याआखि बाबा सािानआिायला बाहेर गेले. घासून
र्ुसून घर स्वच्छ केल्यावरआखि बरोबरआिलेल्या कलाकुसर केलेल्या चादरी आखि अभ्रे वगैरे जुन्या
सािानावर घातल्यावर ते दोन िोल्याांचे घर राहण्याजोगे हदसू लागले. तयाांनी असे घर कधीच र्ाहहले नव्हते. 
भाांिी घासण्याची जागा आखि स्वयांर्ाकघराची एकिोली होती. दसुऱ्या िोलीत तीन र्लांग ठेवल्यावर िोली
भरून गेली होती. 

ऍनीआखिओ’फ्लॉररटी िावशी एकाच कुटुांबाच्या स्वयांर्ाकघरात कािाला होतया. रोज कािाला
जाण्यासाठी तयाांना तीनदा गािी बदलून जावे लागत असे. 

“िी आर्ल्या र्हहल्या र्गाराची िार वाट र्ाहतआहे. शाळा सुरु
होण्यारू्वी िुलीांना नवे बूट घ्यावे लागतील,” िरशी घासता घासता
ऍनी हळूच म्हिाली.  

“र्गार!” ओ’फ्लॉररटी िावशी आश्चयावने म्हिाल्या. “इथे काि करण्याचे र्ैसे मिळिार नाहीत हे तुला
िाहहत नाही का? तुिचा इथे येण्याचा प्रवासिचव तयाांनी केला आहे, तो वसूल होईर्यांत तुिची इथली सगळी
किाई तयाांचीच असेल!” 

“मशवाय आर्ि राहत असलेल्या िोिक्या घराचे ते भािहेी घेतात कारि ते देिील तयाांच्या िालकीचे
आहे! आखिआर्ल्या गिवेशाचे देिील ते र्ैसे कार्तात.” र्टव हेगरटी नावाच्या कािाच्या एका बाईने आििी
िाहहती र्ुरवली. 

“र्ि िगआर्िआर्ला िचव कसा भागवायचा?” ऍनी र्ुटर्ुटली. 
“तुम्हाला तयासाठी दसुरे काि शोधून ततथे सांध्याकाळी काि करावे लागेल. आम्ही सगळे तेच करतो, 

तुला िाहहत नाही का?” 



तयाांचे हे म्हििे िरेच होते. ऍनीआखि मिक दोघाांनीही दसुरी कािे मिळवली. मिक एका कत्तलिान्यात काि करू
लागला आखि ऍनीला एका हॉटेलिध्ये कर्िे धुण्याचे काि मिळाले. थोड्याच हदवसातओ’फ्लॉररटी िावशीांनी श्रीिांती कर्िे
बनविाऱ्या शहरातल्या एका दकुानाबद्दल ऍनीला साांगगतले. “ते आयररश लेसच्या शोधातआहेत. आखि तुझी फिओना तर
सवावत उत्ति लेस वविते!” ओ’फ्लॉररटी िावशी म्हिाल्या. 

ऍनीने तया दकुानाशी सांर्कव साधला आखि ती फिओनाला ततची लेस दािवायला तयाांच्या िरेदी ववभागात घेऊन गेली. 
अथावतच, लेस र्ाहून ते िारच िुश झाले. फिओनाच्या लेससाठी तयाांनी चाांगली फकां ित देऊ केली. 

“ती जेवढी लेस वविेल, ती सगळीआम्ही ववकत घेऊ!” 



घरी आल्यावर ऍनी आखि फिओनाने जेव्हा ही बातिी ऍमलसआखि बाबाांना साांगगतली, तेव्हा
तयाांनी लगेच तयातनमित्त एक र्ाटी करायची ठरवली. 

“आताआर्ल्याला र्ैसे वाचवता येतीलआखि इथे अिेररकेतचआर्ले स्वतःचे घर घेता येईल!”  

नाच करताना िोलीत गगरक्या घेत ऍनी म्हिाली. 
“िला तर नेिकी जागा देिील िाहहतआहे. ज्याला मिमशगन सरोवर म्हितात ते ओलाांिूनआर्ि
र्लीकिे जाऊ. आखि ततथे आर्िजिीन ववकत घेऊ…” बाबा िुशीत येऊन म्हिाले. 

“आर्ले छानसे शेत असेलआखि कदागचत िेंढ्यादेिील…” ऍमलसने आर्ला ववचार साांगगतला. 
“बाबा, आर्ि ग्जथे जािारआहोत तया जागेचां नाव कायआहे?” फिओनाने ववचारले. 

“मिमशगन!” आर्ला लोिांिी र्ावा घेता घेता बाबा म्हिाले.  

तया सांध्याकाळी तयाांचे सगळे शेजारी एकत्रजिलेआखि तयाांनी गािी म्हिून नाच केला-
काहीांनी तर फिओनाची लेस हातात धरून नाच केला. 

िोली भोवती गोल फिरताना ते म्हित होते, “फिओनासाठी!” 

“या िुलीने आखि ततच्या लेसने ह्यूज कुटुांबाला वाचवले!” ओ’फ्लॉररटी िावशी म्हिाल्या. 
“र्रिेश्वराची अशीच सगळ्याांवर कृर्ा राहू दे.” ऍनी हळूच कुजबुजली. 
दसुऱ्या हदवशी चचविध्ये जाण्याची वेळ होईर्यांत तयाांची िौजिजा चालू होती. 
काही िहहन्याांतच ह्यूज कुटुांबाने वाचवलेले र्ैसे स्वयांर्ाकघराच्या एका वरच्या कप्प्यात

र्त्र्याच्या िब्यात ठेवले होते. ऑक्टोबर िहहना चालू होता. लवकरच हॅलोवीन चा सि येिार होता. 
एक हदवस कािावर जाण्यार्ूवी बाबाांनी एक गोष्ट साांगगतली. बाबा गोष्ट साांगायला िाली बसले. 

“ही र्ुका म्हिजे भुतासारख्या एका काळ्या घोड्याची गोष्टआहे, तयाच्यावर कोस्टा बॉवर
म्हिजे ितृयूच्या देवाचां िोगीरआहे. बानशी दारावर थार्आखि धक्के देऊन या जगातून गेलेल्या
लोकाांचे आतिे गोळा करत असतो.” बाबा शहारे आित म्हिाले. 



“बाबा, िला ही गोष्ट नको. लेसचा िाग काढत तुम्ही आईकिे कसे गेलात ती गोष्ट साांगा!” ऍमलसने हट्टच धरला. 
“बाळ, र्ि तुला तर ती तोंिर्ाठआहे!”

“िला र्ि तीच गोष्ट ऐकायचीआहे बाबा. िला नलेन केरी बद्दल ऐकायचे आहे. िला आयलांि ची िूर्आठवि येते.”
बाबाांनी तयाांचा हट्ट र्ुरवला आखि िगआई-बाबाांनी तया दोघीांना झोर्ायला साांगगतले. 

“लक्षात ठेवा, िाझ्या कोकराांनो, धिावने वागा, ईश्वरावर ववश्वास ठेवा, तोआर्ल्या हृदयात राहतो, तुिच्यावर प्रेि
करिाऱ्याांची तुम्ही जोर्यांतआठवि ठेवाल तोर्यांत तो तुिच्याजवळच राहील.” असां म्हिून ते दोघेही हळूच कािाला
जाण्यासाठी दाराबाहेर र्िले. 

ऍमलसला लगेच झोर् लागली र्ि फिओना िात्र फकतीतरी वेळ लेस ववित बसली होती. ततने सहज िान वर करून
खििकीबाहेर र्हहले, तर ततला बाहेर उजेि हदसला. आता तर िूर्च रात्र झाली होती. हा कसला उजेि असेल?

बाहेर ततला लोकाांच्याओरिण्याचा आखि लोक र्ळतअसल्याचा आवाजआला. िग तयाांच्या दारावर कोिीतरी धक्के
देत होते. 

“बानशी असेल… आर्ल्याला र्किायला येत असेल!” ऍमलस झोरे्तून अचानकजागी होऊन फकां चाळली. 
िगकोिीतरी ओरिून साांगत असलेले तयाांना ऐकूआले, “आग!... आगलागली आहे… बाहेर र्ळा लवकर

आखि जीव वाचवा!”
ते ऐकून फिओनाने ऍमलसचे कर्िे बदलले, शाली अांगाभोवती गुांिाळल्या, र्त्र्याचा िबाआखि

ततने वविलेल्या लेसचा गठ्ठा उचललाआखि तया दाराकिे र्ळाल्या. फिओनाने आर्ल्या रििाऱ्या
बहहिीला ओढतच बाहेरआिले. 



सववजि िोिक्या ग्जन्यावरून कसेबसे िालच्या गल्लीतआले. 

सगळीकिे लोकओरित सैरावैरा धावत होते. फिओनाने िागे वळून र्हहले तर
आकाशात झरे्ाविाऱ्या आगीच्या ज्वाळाांमशवाय काहीच हदसत नव्हते. सगळीकिे
अांधारआखि धूर र्सरला होता. तेवढ्यात खिांकाळिारे घोि,े तयाांच्या टार्ाांचा आवाज
आखि घिघििारी घांटा तयाांच्याजवळून गेल्याचाआवाजआला. 

“हा र्ुका आखि कोस्टा बॉवरच असिार!” ऍमलस फकां चाळली. 
“नाही, ऍमलस, तो आगीचा बांबआहे. ते आग ववझवण्यासाठी आलेआहेत.” 

फिओनाने आर्ल्या बहहिीला ओढता ओढताओरिून साांगगतले. 

“आई-बाबा कुठे आहेत? ते आहेत तरी कुठे? आर्ले घर जर जळून गेले तर ते
आर्ल्याला कुठे शोधतील?” ऍमलस हुांदके देत रिू लागली. 

फिओनाने काहीच उत्तर हदले नाही. घशाला कोरि र्िरे्यांत तया र्ळतच राहहल्या. 



“र्ि फिओना, आर्ि कुठे चाललो आहोत?” ऍमलसने धार्ा टाकत ववचारले. 

“आर्िआर्ल्या घरार्ासून दरू चाललो आहोत. तयाला अगोदरचआगलागलीआहे
आखिआता र्रत काही ततथे जाता येिार नाही.” फिओना घाईघाईत म्हिाली. 

“र्िआई-बाबा आर्ल्याला कसे काय शोधतील?” ऍमलसने हुांदके देत देत ववचारले. 

फिओनाने ततचा लेसचा गठ्ठा बाहेर काढला. कात्री तर अजूनही ततच्या
गळ्याभोवतीच होती. ततने लेसचे तुकिे कार्ायला सुरुवात केली. 

“नाही, नको फिओना, तुझी इतकी सुांदर लेस…!”  ऍमलस घाबरून
फकां चाळायला लागली. 

“ऍमलस, एवढा एकचिागव आहे. आर्ि िाझ्या लेसचा िाग सोिूया. म्हिजे
आई-बाबाांना आर्ि कुठेआहोत ते सिजेल.”   आर्ल्या लहान बहहिीला शाांत
करण्याच्या प्रयतनात फिओनाने ततला सिजावले. 



फिओनाने ततच्या लेसचा शेवटचा तुकिा एका तळघराच्या दाराला बाांधला आखि तया
दोघी तळघरात गेल्या. 

रात्रीच्या अांधारात अनेक तास तया दोघी एकिेकीांना घट्ट धरून बसून राहहल्या. 
िधून िधून फिओनाला कुिाचे तरी आवाज येत असल्याचा भास व्हायचा, र्ि िग ते

आवाज अस्र्ष्ट होत नाहीसे होत.  सकाळझाल्यावर ऍमलस र्रत रिू लागली. 
“आई-बाबाांना आर्िआतार्यांत सार्िायला हव्या होतो… ते अजूनआले नाहीत!” ती

हुांदके देत म्हिू लागली. 
“आर्ल्या लेसिुळे ते नक्कीआर्ल्यार्यांत र्ोचतील. ऍमलस िाझी िात्री आहे. ते

नक्की येतील.” फिओनाने ततची सिजूत घालण्याचा प्रयतन केला. 
“या भयानकआगीत जर तयाांना काही झाले असेल तर? मशकागोतआता काहीच

मशल्लक राहहले नाही. अगदी काही नाही.” आखि ऍमलसआििीच हुांदके देऊन रिू लागली. 
आखि तयाच क्षिी तयाांना एकओळिीचाआवाज ऐकूआला… 

“िाझी कोकरे! िाझी छोटीशी गोि गोि कोकरे!” 



ती तयाांची आईच होती. आईआखि बाबाांनी धुराने काळवांिलेले लेसचे तुकिे घट्ट र्किून ठेवले होते. 
“आम्ही फकती तरी तास तुम्हाला शोधत होतो. तनराशेने आम्हाला घेरले होते.” िुलीांना मिठी िारून

आई म्हिाली. 
“आखि तेवढ्यातआम्हाला अचानक - आशेचा एक र्हहला लहानसा फकरि हदसला. फिओना तुझी

लेस- हदव्याच्या एका िाांबाला बाांधलेली तुझी लेस हदसली.” बाबा म्हिाले. 

“िगआम्ही ततचा िाग घेत राहहलो. आम्ही लेसच्या प्रतयेक तुकड्यािागे गेलो,” आईने साांगगतले. 

“आखि िगआम्हीआिच्या लािक्या लेकीांर्यांत र्ोचलो… अगदी इथर्यांत!” असां
म्हिताना बाबाांच्या िोळ्यातले अश्रू तयाांच्या गालावरूनओघळत होते. 

“र्िआई, फिओनाची सगळी लेस िराब झाली. ती धुराने आखि िातीने िळून गेली
आहे.” ऍमलसआईच्या कानात म्हिाली. 

“नाही बाळा, ही ततची सवावत सुांदर लेसआहे - धूर आखि िातीने िळलेली - कारि तया
लेसनेच तुम्हाला दोघीांना, आखिआम्हाला र्ि, वाचवले आहे.” आईला रिूआवरेना. ततने
दोघीांना र्ोटाशी धरले. 

“फिओना, आर्िआखिआर्ल्या नांतरच्या अनेक वर्ढ्या ही
िूल्यवान लेस प्रेिाने जर्ून ठेवतील. कायिच!” बाबा म्हिाले. 



मिक ह्यूज याांचे म्हििे िरे ठरले. 

िाझ्या वडिलाांच्या कुटुांबाने िरोिरच अनेक
वर्ढ्या फिओनाची ही लेस जर्ून ठेवलीआहे. 

िाझ्या वडिलाांच्या कुटुांबातील नव्या नवऱ्या
तयाांच्या वववाहाच्या र्ोशािात, फकां वा
हातातील िुलाांच्या गुच्छात, नाही तर
तयाांच्या कर्ड्यात अगदी हृदयाच्या जवळ या
लेसचा एिादा तुकिाआवजूवन लावतात. 

िाझ्या घरात िी फिओनाच्या लेसचा
एक तुकिा फे्रि करून सहज लक्षजाईल अशा
िहत्त्वाच्या जागी लावलाआहे. तो र्ाहून
िला िूर् हदलासा मिळतो. कारि प्रतयेक
वेळी िी ततथून गेले फकां वा िाझी नजर
तयाच्यावर र्िली की िला िाझ्या वडिलाांची, 
तयाांच्या आईची, िाझ्या काका, आखि
आतयाची… 

लहानशा जादचू्या लोकाांची, आखि
आयलांिच्या सांस्कृतीची आठवि येते… 

िग िाझ्या िनात र्रिेश्वराचा ववचार
येतो, आखि ऍनीने ततच्या दोन िुलीांना
हदलेल्या मशकविुकीचीआठवि होते, की
ग्जथे आर्ले िन असते तेच आर्ले घर, 

आखि जोर्यांतआर्ल्याला आर्ल्या लोकाांची
आठवि असते, तोर्यांत ते घर कायि राहते. 

धन्यवाद, फिओना. तू हदलेल्या
आश्चयवकारक वारशाबद्दल, आखि
तयाहूनही िहत्त्वाचे म्हिजे तुझ्या अिूल्य
लेसबद्दल. 


